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 4 -املستوى  والالم القمرية -الالم الشمسية  

 

                     
َوالَقاِعَدُة، (  َقاِعَدٍة)  :  الَقَواِعُد  : 

 :  َواْلِمَثاِلىُّ    
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 اللَّاُم الشَّْمِسيَُّة َو اللَّاُم الَقَمِريَُّة

 اللَّاُم الَقَمِريَُّة )اْل( ()ال اللَّاُم الشَّْمِسيَُّة

 السُُّكون َحَرَكُتَها

مسا ألنها السكون ال تظهر عليها ر عالمةملحوظة :

 فى احلرف التاىل هلا مدغمه

 السُُّكون َحَرَكُتَها

 اْلَقَمُر ِمَثاٌل الشَّْمُس ِمَثاٌل

 َاْلَقَمُر ُنْطُقَها َاشَّْمُس ُنْطُقَها

 ُتَكَتُب وُتْنَطُق اَلِحْظ ُتَكَتُب  َوالُتْنَطُق  اَلِحْظ
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 َتْدِريَباٌت َتْمِهيِديٌَّة
 الشَّمْسِيَّةُ وَالقَمَرِيَّةُ بَعْدَهُمَا ) فَتٌْح ((  اللَّامُ 1تَدْرِيب )

 اخَلــ احَلــ اجَلــ الثَّــ التَّــ الَبــ اأَل

 الصَّـ الشَّـ السَّــ الزَّ الرَّ الذَّ الدَّ

 الَقـ الَفــ الَغـ الَعــ الظَّ الطَّ الضَّـ

 الَيـــ الَو الـَهـ النَّ الـَمــ اللَّـــ الَكـ

 (  اللَّامُ الشَّمْسِيَّةُ وَالقَمَرِيَّةُ بَعْدَهُمَا ) كَسٌْر (2)تَدْرِيب 

 اخِلــ احِلــ اجِلــ الثِّـ التِّـ الِبـ اإِل

 الصِّـ الشِّــ السِّــ الزِّ الرِّ الذِّ الدِّ

 الِقـ الِفـ الِغـ الِعــ الظِّ الطِّ الضِّـ

 الِيــ الِو الـِهـ النِّ الـِمــ اللِّـــ الِكـ

 (  اللَّامُ الشَّمْسِيَّةُ وَالقَمَرِيَّةُ بَعْدَهُمَا ) ضَمٌّ (3تَدْرِيب )

 اخُلـ احُلــ اجُلــ الثُّــ التُّــ الُبـ اأُل

 الصُّــ الشُّــ السُّــ الزُّ الرُّ الذُّ الدُّ

 الُقــ الُفـ الُغــ الُعــ الظُّ الطُّ الضُّــ

 الُيــ الُو الـُهـ النُّ الـُمــ اللُّــ الُكـ
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 : اللَّاُم الَقَمِريَُّة َأوَّاًل
ج ح   –الالُم اْلَقَمِريَُّة : ِهَى الٌم َساِكَنٌة ُتْكَتُب َوُتْنَطُق ، َواْلُحُروُف الَِّتى َتْأِتى َبْعَدَها ِهَى : ]  أ ب  

 م هـ و ى  [  –ف ق  ك    –ع غ    –خ  

ِِ ِأْو ِباالاِم الَقَمِريَِّة ُمَباَشَرًة  َواحَلْرُف الِذى َيْأِتى َبْعَد اللَّ ََْت   لضَّمُِّبدَّ َأْن َيَتَحرََّك بـ : ِبالَكْسِر َأْو ِبال

ــُ  ) ــِـــــ ــَـــ  (ــ

 ُيَبيُِّن َذِلَك: َوَهاَك َجْدَواًل

 الالَُّم الَقَمِريَُّة

ِِ ََْت  َمَعِ ال

 الالَُّم الَقَمِريَُّة

 َمَع الَكْسِر

 الَقَمِريَُّةالالَُّم 

 َمَعِ الَضمِّ

 الالَُّم الَقَمِريَُّة 

ِِ ََْت  َمَعِ ال

 الالَُّم الَقَمِريَُّة

 َمَع الَكْسِر

 الالَُّم الَقَمِريَُّة

 َمَعِ الَضمِّ

 اأُل اإِل اأَل
 

 اْلُفـ اْلِفـ اْلَفـ

 اْلُبـ اْلِبـ اْلَبـ
 

 اْلُقـ اْلِقـ اْلَقـ

 اْلُجـ اْلِجـ اْلَجـ
 

 اْلُكـ اْلِكـ اْلَكـ

 اْلُحـ اْلِحـ اْلَحـ
 

 اْلُمـ اْلِمـ اْلَمـ

 اْلُخـ اْلِخـ اْلَخـ
 

 اْلُهـ اْلِهـ اْلَهـ

 اْلُعـ اْلِعـ اْلَعـ
 

 اْلُو اْلِو اْلَو

 اْلُغـ اْلِغـ اْلَغـ
 

 اْلُيـ اْلِيـ اْلَيـ
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 َعَلى اللَّاِم الَقَمِريَِّة َتْدِريَباٌت

 ( ال1َتْدِريب )

 الَياُء  ُء َيا ال  الَباُب  ُب َبا ال

 الَيْوُم  ُم َيْو ال  الَباُء  ُء َبا ال

 الَعْقُل  ُل ـَعْقـ ال  الَقْلُب  ُب َقْلـ ال

 احَلْرُف  ُف َحْر ال  الَوْقُت  ُت َوْقـ ال

 الِعْهُن  ُن ـِعْهـ ال  الِعْلُم  ـُم ـِعْلـ ال

 اْلَخْيُر  ُر َخْيـ ال  اْلَحْبُر  ُر َحْب ال

 الَوْحُل  ُل َوْحـ ال  الَبْحُر  ُر َبْحـ ال

 اْلَهْجُر  ُر ـَهْجـ ال  الَوْحُى  ُى َوْحـ ال

 الِفْكُر  ُر ِفْكـ ال  الِفْقُه  ـُه ِفْقـ ال
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 ( ال2َتْدِريب )

 الِكَتاُب   ُب َتا ـِكـ ال

 الِقَطاُر   ُر َطا ِقـ ال

 الُعْصُفوُر   ُر ُفو ـُعْصـ ال

 الِقَصُص   ـُص ـَص ِقـ ال

 اْلُمْؤِمُن   ُن ِمـ ُمْؤ ال

 الُقُلوُب   ُب ُلو ُقـ ال

 اْلَمْدَرَسُة  ـُة َسـ َر َمْد ال

 اْلَجِميَلُة  ـُة َلـ ِميـ َجـ ال

 الَكِلَمُة  ـُة ـَمـ ِلـ ـَكـ ال

 الَفَراَشاُت  ُت َشا َرا َفـ ال
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 ال( 3َتْدِريب )

 الَفْحَشاُء   ُء َشا َفْحــ ال

 الُفْرَقاُن   ُن َقا ُفْر ال

 الُفْسَطاُط   ُط َطا ُفْسـ ال

 الِفْنَجاُل   ُل َجا ِفْن ال

 الَقْبَقاُب   ُب َقا َقْبـ ال

 الِقْسَطاُس   ُس َطا ِقْسـ ال

 الَكَفاَءُة  ُة َء َفا َكـ ال

 الَفِريَضُة  ـُة َضـ ِريــ َفـ ال

 الَقاُروَرُة  ُة َر ُرو َقا ال

 الَقْسَوَرُة  ُة َر َو َقْسـ ال
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 ال (4َتْدِريب )

 اْلَمْكُنوُن   ُن ُنو َمْكـ ال

 الِغْرَباُل   ُل َبا ـِغْر ال

 الَغْوَغاُء   ُء َغا ـَغْو ال

 اْلَمْغُموُر   ُر ُمو َمْغـ ال

 اْلَمْوُهوُم   ُم ُهـو َمْو ال

 اْلُمْغَتَسُل  ُل َسـ َت ُمْغــ ال

 اْلِمْهَرَجاُن  ُن َجا َر ِمْهـ ال

 اْلَمْهَزَلُة  ـُة َل َز َمْهـ ال

 اْلَمْهَلَكُة  ـُة َكـ َل َمْهـ ال

 الَعاِجَلُة  ـُة َل ِجـ ـَعا ال

 ( ال5َتْدِريب )

 اْلَماَلِبُس  ُس ِبـ ـاَل َمـ ال

 اْلَجِديَدُة  ُة َد ِديـ َجـ ال

 اْلَحِديَقُة  ـُة َقـ ِديـ َحـ ال

 اْلَحَيَواُن  ُن َوا َيـ َحـ ال

 اْلَحَقاِئُب  ُب ِئـ َقا َحـ ال

 الَفَواِئُد  ُد ِئـ َوا َفـ ال
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 ( اأَل6َتْدِريب )

  ُض َأْر ال
  ُل ْكــَأ ال . اأَلْرُض

 اأَلْكُل

  َلى َأْعــ ال
  َلى َأْغــ ال  اأَلْعَلى

 اأَلْغَلى

  ُل َأْهـ ال
  ُل َأْصـ ال  اأَلْهُل

 اأَلْصُل

 ( اأَل7َتْدِريب )

 اأَلِلُف  ُف ِلـ َأ ال

 اأَلْرَحاُم  ُم َحا َأْر ال

 اأَلْوَقاُت  ُت َقا َأْو ال

 اأَلْصَحاُب  ُب َحا َأْصـ ال

 اأَلْكَرُم  ُم َر َأْكـ ال

 اأَلْزَهاُر  ُر َها َأْز ال

 اأَلْغَصاُن  ُن َصا َأْغـ ال

 اأَلْسَماُك  ُك َما َأْسـ ال

 اأَلْشَجاُر  ُر َجا َأْشـ ال

 اأَلْعَماُل  ُل َما َأْعـ ال
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 ( اأَل8َتْدِريب )

 اأَلْخاَلُق  ُق ـاَل َأْخـ ال

 اأَلْواَلُد  ُد ـاَل َأْو ال

 اأَلْحَفاُد  ُد َفا َأْحـ ال

 اأَلْشَياُء  ُء َيا َأْشـ ال

 اأَلْوَهاُم  ُم َها َأْو ال

 اأَلْحاَلُم  ُم ـاَل َأْحـ ال

 اأَلْعاَلُم  ُم ـاَل َأْعـ ال

 اأَلَحُد  ـُد َحــ َأ ال

 اأَلَذاُن  ُن َذا َأ ال
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 ( اإِل9َتْدِريب )

  ُن َسا ِإْن ال
 اإِلْنَساُن

  ُن َما ِإيـ ال
 اإِليـَماُن

  ُة َر ِإْبـ ال
 اإِلْبَرُة

  ُن َسا ِإْحـ ال
 اإِلْحَساُن

  ُم ـاَل ِإْس ال
 اإِلْساَلُم

  ُم َدا ِإْقـ ال
 اإِلْقَداُم

  ُة َو ِإْخـ ال
 اإِلْخَوُة

  ُم َدا ِإ ال
 اإِلَداُم

  ـُة َبـ ِإْر ال
 اإِلْرَبُة

 

 ( اإِل10َتْدِريب )

  ـُة َبـ َجا ِإ ال
 اإِلَجاَبُة

  ُة َز َجا ِإ ال
 اإِلَجاَزُة

  ُة َر َجا ِإ ال
 اإِلَجاَرُة

  ُة َر َما ِإ ال
 اإِلَماَرُة
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 ( اأُل11َتْدِريب )

   ُة َر ُأْسـ ال
 اأُلْسَرُة

   ُل ُطو ُأْسـ ال
 اأُلْسُطوُل

   ُب ُلو ُأْسـ ال
 اأُلْسُلوُب

   ـُة َفـ ُأْلـ ال
 اأُلْلَفُة

  ُة َر ُطو ُأْسـ ال
 اأُلْسُطوَرُة

 ( اآل12َتْدِريب )

    َن آ ال
 اآلَن

    ُل آ ال
 اآلُل

    ُح آ ال
 اآلُح

   ُت َيا آ ال
 اآلَياُت

   ُم ـاَل آ ال
 اآلاَلُم

   ُم َثا آ ال
 اآلَثاُم

   ُل َجا آ ال
 اآلَجاُل

   ُر َبا آ ال
 اآلَباُر

   ُل َما آ ال
 اآلَماُل

   ُت اَل آ ال
 اآلاَلُت
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 ( اآل13َتْدِريب )

 اآلَفُة   ـُة َفـ آ ال

 اآلَخُر   ُر َخـ آ ال

 اآلَذاُن   ُن َذا آ ال

 اآلاَلُف   ُف اَل آ ال

 اآلاَلُء   ُء اَل آ ال

 اآلَيُة   ـُة َيـ آ ال

 اآلَباُد   ُد َبا آ ال

 اآلِخَرُة  ُة َر ِخـ آ ال

 اآلِنَفُة  ـُة َفـ ِن آ ال

 اآلِجَلُة  ـُة َل ِجـ آ ال



 

   15 

 4 -املستوى  والالم القمرية -الالم الشمسية  

 اأُل-اإِل-( اأَل14َتْدِريب )

 اأَلْبَيُض اأَلْزَرُق اأَلْصَفُر اأَلْخَضُر اأَلْحَمُر

 اأُلْسَرُة اإِلْرُث اأَلْرُض اأَلَسُد اأَلْسَوُد

 اأَلْنِشَطُة اأَلْدِوَيُة اأُلْسَوُة اأُلْرُز اإِلْثُم

 اأَلْنَفاُل اأَلْنَعاُم اأَلْحَقاُف اأَلَناِشيُد اأُلُكُل

 اأَلْحاَلُم اأَلْعاَلُم اأَلْقاَلُم اأَلْعَلى اأَلْعَراُف

 اأَلْحَداُث اأَلْحَفاُد اأَلْجَداُد اأَلْحَراُر اأَلْخَباُر

 اأَلْعَداُد اأَلْمَجاُد اأَلْبَداُن اأَلْعَماُم اأَلْقَماُر

 اأَلِثـرُي اأَلْوَتاُد اأَلْوَهاُم اأَلْسَراُر اأَلْفَراُد

 اإِلْخاَلُص اإِلْنِشَقاُق اإِلْساَلُم اأَلْصَحاُب اأَلْعَقاُب

 اإلْعَماُر اإِلْقَداُم اإِلْعاَلُل اإِلْضَراُب اإِليـَماُن

 اإِلَماَرُة اإِلَعاَرُة اإِلَجارُة اإِلْخَباُر اإِلْصَراُر

 

 اأُل-اإِل-( اأَل15َتْدِريب )

 اإِلْعَراُض اإِلْشَهاُر اإِلْشَهاُد اإِلْقَراُر اإِلَشاَرُة

 اإِلْبَداُع اإِلْحَكاُم اإِلْسَهاُم اإِلْشَراُق اإِلْمَداُد

 اإِلَداُم اإِلَماُم اإِلْمَساُك اإِلْسَراُء اإِلْقَناُع

 اأُلُذُن اأُلُسوُد اأُلُموُر اأُلُصوُل اأُلْخُدوُد

 اأُلوَلى اأُلْخَرى اأُلْنَثى اأُلَحاُح اأُلْسَتاُذ
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 الُب-الِب-( الَب16َتْدِريب )

 الِبْدُل الَبْدُء الَبْأُس الَبْدُر الَبْحُر

 الَبْيَعُة الُبْؤَرُة الِبْزُر الَبْحُث الَبْرُق

 الُبْرُقوُق الُبْرُعوُم الَبْخُت الُبْسَتاُن الَبْلَسُم

 الَباِقَيُة الَبَقَرُة الَبَناُت الُبُيوُت الِبْرِميُل

 الَبَرَكُة الَباِخَرُة الُبُروُج الَبَلُد الَباُب

 اجُل-اجِل-اجَل( 17َتْدِريب )

 اجِلْسُم اجِلْذُل اجِلْبُت اجُلْهُد اْلُجْمَلُة

 اجَلاِثَيُة اجَلْرَداُء اجُلْرُثوَمُة اجَلْلَسُة اجَلْبُر

 اجِلرَياُن اجَلَماَعُة اجُلُمَعُة اجَلِحيُم اجَلِميَلُة

 اجُلُذوُر اجَلَدُل اجِلَداُر اجُلُحوُد اجَلِميُع

 اجُلُنُب اجَلَماُد اجَلِليُد اجِلَراُم اجَلِريَدُة

 احُل-احِل-( احَل18َتْدِريب )

 احَلْوُل احَلْمُد احُلْفَرُة احُلْسُن احَلْفُل

 احَلِمرُي احِلْمُل احِلْقُد احِلْجُر احَلْشُر

 احَلاِئُل احَلَراَرُة احِلَكاَياُت احِلَكاَيُة احِلَصاُن

 احُلُجَراُت احِلَساُن احِلَساُب احِلَجاَرُة احَلِديُد

 احُلَساَلُة احَلَياُة احَلَيَواُن احَلِديَقُة احَلِليُم



 

   17 

 4 -املستوى  والالم القمرية -الالم الشمسية  

 اخُل-اخِل-( اخَل19َتْدِريب )

 اخُلْطَبُة اخِلْطَبُة اخَلْلَوُة اخَلْلُق اخَلْيُر

 اخُلْصَلُة اخَلْصَلُة اخِلْلُط اخُلْلَسُة اخُلْلُد

 اخَلَراُج اخِلَصاُم اخِلَماُر اخِلَضاُب اخِلَطاُب

 اخَلَضاُر اخُلَشاُف اخُلُطوُط اخُلُلوُد اخُلُروُج

 اخَلاِمُس اخُلاَلَصُة اخَلِزيُن اخَلَفاُء اخَلِطيُب

 الِع-الِع-( الَع20َتْدِريب )

 الِعْهُن الِعْتُق الِعْجُل الِعْلُم الَعْصُر

 الُعْسَرُة الُعْذُر الُعْمُر الَعْهُد الَعْفُو

 الَعَلُق الُعْدَواُن الُعْنَواُن الَعْجَوُة الُعْصَبُة

 الِعَقاُب الِعَظاُم الَعْنَكُبوُت الَعَسُل الَعاِشُر

 الَعُجوُز الَعِطَرُة الُعَلُب الُعَجاَلُة الِعَتاُب

 الُغ-الِغ-( الَغ21َتْدِريب )

 الَغْيَبُة الَغْوُث الَغْيُط الَغْيُر الَغْيُث

 الَغاَبُة الُغَراُب الُغْضُروُف الَغْوَغاُء الُغْسُل

 الُغُروُب الَغَداُء الَغَباُء الَغاِشَيُة الَغُروُر

 الَغُضوُب الِغَشاَوُة الَغِسيُل الَغِريُب الُغَراُب

 الَغْرَغَرُة الَغَماَمُة الَغُموُس الُغاَلُم الِغاَلُف
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 الُف-الِف-( الَف22َتْدِريب )

 الُفْحُش الَفْأُس الَفْوُز الَفْتُح اْلَفْجُر

 الَفْرُد الَفْرُخ الَفْرُح الَفْرُع الَفْحُل

 الُفْسَحُة الَفْضُل الُفْرَقُة الُفْرَصُة الَفْرُش

 الِفيُل الَفَلُق الَفاِتَحُة الُفْرَقاُن الُفْسَتاُن

 الِفْقَراُت الِفْقَرُة الِفَناُء الُفُصوُل الَفاِرَغُة

 الُق-الِق-( الَق23َتْدِريب )

 الَقْطُر الُقْبُح الِقْرَبُة الُقْرَبُة الُقْرُب

 الَقْمُح الَقْدُر الَقُبوُل الِقْبَلُة الُقْبَلُة

 الَقاِدُر الَقاِرُب الُقُروُد الُقُبُل الُقْرآُن

 الَقَمُر الَقاِعَدُة الَقاِرَعُة الَقِصيَدُة الَقِبيَلُة

 الَقْوَسْيِن الُقَماَمُة الَقَلُم الِقْطِمرُي الَقَصُص

 الُكـ-الِكـ-( الَكـ 24َتْدِريب )

 الَكْوَكُب الِكْفُل الُكْفُر الُكْسُب الَكْسُب

 الُكْرُه الُكْرُكُم الَكْرَفُس الَكْتُكوُت الُكْتَلُة

 الُكْلَفُة الَكْوُن الِكْبُد الَكْنُز الِكْبُر

 الَكْوَثُر الَكاِفُروَن الَكْهُف الَكِبيُس الُكَرُة

 الُكوَسُة الِكَناَنُة الُكَناَفُة الُكَناَسُة الِكَتاُب
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 اْلُمـ-اْلِمـ-( اْلَمـ25َتْدِريب )

 اْلُمَعلَِّمُة اْلُمَعلُِّم اْلَمْلَعُب اْلَمْوُز

 اْلَمَسُد اْلَمْشِرُق اْلَمْسَكَنُة اْلُمْحَتاُج

 اْلَمْوِقُف اْلَمَرُض اْلُمْسَتَعاُن اْلَمْيُسوُر

 اْلَماُل اْلُمْسَتَفاَدُة اْلُمَلوَُّن اْلَمَساُء

 اْلُمَساَبَقُة اْلَمَطُر اْلَماُء اْلَمْدُفوُن

 اْلُهـ-اْلِهـ-( اْلَهـ26َتْدِريب )

 اْلَهْبَرُة اْلُهَمَزُة اْلُهْدُهُد اْلَهاِدى اْلَهاِتُف

 اْلَهَذَياُن اْلَهِديُل اْلَهْوَدُج اْلِهْجَرُة اْلَهَباُء

 اْلِهاَلُل اْلَهْيَكُل اْلَهِزمَيُة اْلَهْزُل اْلَهْرُج

 اْلَهاِنُم اْلِهَواَيُة اْلَهَواُء اْلَهْوُن اْلَهاِمَدُة

 الُو-الِو-( الَو27َتْدِريب )

 الَوْحُل الَوْجُه الِوْرُد الَوْرُد الَوْحُى

 الَوَداُع الَوْحُش الَوْهُم الَوْصُم الَوْرَدُة

 الَوَثاُق الَوَباُء الَوِحيُد الَواِحُد الَواِقَعُة

 الَوِرُك الَوِرُق الَوَرُق الِوَزارُة الَوُدوُد

 الَواَلُء الَوِظيَفُة الُوُضوُء الَوْرَقاُء الَوِصيُد
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 الُيـ-الِيـ-( الَيـ28َتْدِريب )

 الَياِبُس الَيْأُس الَيْوُم اْلُيْسُر اْلَيِمنُي

 الُيْسَرُة الَيِسرُي الَيَساُر الَيُد الَيِتيُم

 الَيَمُن الَياِنُع الُيْمَنى الَيِقنُي الَياُقوُت

     

  (29َتْدِريب )
 اآلِخُذ اآلِكُل اآلِمُر اآلُل اآلَيُة اآلَن

 اآلِنَسُة اآلَماُل اآلَدِمىُّ اآلِجَلُة اآلِثُم اآلِنُف

 اآلَفاُق اآلَثاُر اآلِخَرُة اآلِخُر اآلَخُر اآلَلُة

 اآلَجاُل اآلَفُة اآلَماُد اآلَثاُم اآلِبَدُة اآلَناُء

 اآلاَلُم اآلاَلُء اآلِذُن اآلِزُل اآلِدُب اآلِنَفُة

 اآلَذاُن اآلِتَيُة اآلِتى اآلِسى اآلِيُس اآلاَلُف

   اآلِنَيُة اآلَباُر  

      

      

      

      

                     
ََا       (َأْصُل اْلَكِلَمِة:) اْلَءاَن ( ِإَذا َوَقَع َبْعَد الَِْهْمَزٍة َأِلُف َمدٍٍّ ُتْقَلُب اْلَهْمَزُة َمدًَّة َفْوَق أِلِف اْلَم1) َََك  دٍِّ 
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 : اللَّاُم الشَّْمِسيَُّةَثاِنًيا
  –د ذ    –]  ت ث  َتْأِتى َبْعَدَها ِهَى :    :ِهَى الٌم َساِكَنٌة ُتْكَتُب َوال ُتْنَطُق ،َواْلُحُروُف الَِّتى  الشَّمِسيَُّةاللَّاُم 

 ل  ن  [ .  –ط ظ    -ص ض   –س ش   –ر ز  

ِِ َأْو ِبالَكْسِر ََْت َأْو ِبالضَّمِّ )  َّ  احَلْرُف الِذى َيْأِتى َبْعَد الالَِّم  الشَّْمِسيَِّة ُمَباَشَرًة الُبدَّ َأْن َيُكوَن ُمَشدًَّدا ِبال

–    ِّ -  ) ُّ 

 ُيَبيُِّن َذِلَك: َوَهاَك َجْدَواًل

 اللَّاُم الشَّْمِسيَُّة

ِِ ََْت  َمَع الشَّدَِّة ِبال

 اللَّاُم الشَّْمِسيَُّة

 َمَع الشَّدَِّة ِبالَكْسِر

اللَّاُم الشَّْمِسيَُّة َمَع الشَّدَِّة 

 ِبالضَّمِّ

 التُّـ التِّـ التَّـ

 الثُّـ الثِّـ الثَّـ

 الدُّ الدِّ الدَّ

 الذُّ الذِّ الذَّ

 الرُّ الرِّ الرَّ

 الزُّ الزِّ الزَّ

 السُّـ السِّـ السَّـ

 الشُّـ الشِّـ الشَّـ

 الصُّـ الصِّـ الصَّـ

 الضُّـ الضِّـ الضَّـ
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 الطُّ الطِّ الطَّ

 الظُّ الظِّ الظَّ

 اللُّـ اللِّـ اللَّـ

 النُّ النِّ النَّ

 اَم الشَّْمِسيََّة َمَع الشَّدَِّة ِبالَكْسِر ُتْكَتُب َهَكَذا: َأنَّ اللَّ َواْعَلْم

 الذِِّ ... الدِِّ الثِِّـ التِِّـ ِفى اْلُمْصَحِف

 الذِّ ... الدِّ الثِّـ التِّـ ِفى ِغْيِر اْلُمْصَحِف

 :َتاِن َمْلُحوَظ

( َأوَّاًل  ال( َيْطُلُب ِمْنُه امُلَعلُِّم َأْن َيْقَرَأ الَكِلَمَة ِبُدوِن )الِإَذا َتَعثََّر الطِّْفُل ِفى ِقَراَءِة َكِلَمٍة ِبَها )[ 1]

 الَكِلَمِة َوَيْقَرُؤَها.( ِإَلى الُثمَّ ُيِضيُف )

)ال( الشَّْمِسيَُّة َأْو الَقَمَريَُّة ُنْطًقا اَل ِكَتاَبًة ِإَذا َوَقَعْت َبْعَد َكِلَمٍة َأْو َحْرٍف  َوَأُخصُّ ُتْحَذُف َأِلُف [ 2]

 ِبــ[-َكـ –َو  -ِبالذِّْكِر َهِذِه احُلُروِف ]َف 

 

 َأْمِثَلٌة:

 ِبالشَّْمِس َكالشَّْمِس َفالشَّْمُس َوالشَّْمُس ال الشَّْمِسيَُّة
 ِبالطَِّبيِب َكالطَِّبيِب َفالطَِّبيُب َوالطَِّبيُب 

     

 ِبالَقَمِر َكالَقَمِر َفالَقَمُر َوالَقَمُر ال الَقَمِريَُّة

 ِبامِلَثاِل َكامِلَثاِل َفامِلَثاُل َوامِلَثاُل 
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 َتْدِريَباٌت َعَلى اللَّاِم الشَّْمِسيَِّة

 (1َتْدِريب )

 الزَّْرُع  ُع الزَّْر .. الشَّْمُس  ُس الشَّْمـ

 الصَّْيُف  ُف الصَّْيـ  الصَّْبُر  ُر الصَّْبـ

 الذَّْيُل  ُل الذَّْيـ  التَّْمُر  ُر التَّْمـ

 الصِّْدُق  ُق الصِّْد  الدَّْيُن  ُن الدَّْيـ

 الثَّْوُب  ُب الثَّْو  الدَّْرُس  ُس الدَّْر

 الشَّْعُر  ُر الشَّْعـ  الصَّْوُت  ُت الصَّْو

 السِّْعُر  ُر السِّْعـ  السَّْطُح  ُح السَّْط

 النَّاِدى  ِدى النَّا  النَّاُس  ُس النَّا

 النُّوُر  ُر النُّو  الدِّيُك  ُك الدِّيـ
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 (2َتْدِريب )

 الصََّمُد  ُد ـَمـ الصَّـ

 الشَِّتاُء  ُء َتا الشِّـ

 الصُُّدوُر  ُر ُدو الصُّـ

 الطََّعاُم  ُم ـَعا الطَّ

 الشََّراُب  ُب َرا الشَّـ

 الضَّاِبُط  ُط ِبـ الضَّا

 الطَّاِئُر  ُر ِئـ الطَّا

 النَِّسيُم  ـُم ِسيـ النَّ

 الصََّباُح  ُح َبا الصَّـ

 النََّواِدى  ِدى َوا النَّ
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 (3َتْدِريب )

 الطَِّبيُب  ُب ِبيــــ الطَّ

 الرَِّبيُع  ـُع ِبيــــ الرَّ

 الصَِّديُق  ـُق ِديــــ الصَّـ

 الزَّْهَرُة  ُة َر الزَّْهـ

 الطُُّيوُر  ُر ُيو الطُّ

 الشَّاِعُر  ـُر ِعـ الشَّا

 اللَِّساُن  ُن َسا اللِّـ

 الشَّاِهُد  ـُد ِهــــ الشَّا

ُِ ِئــــ السَّا  السَّاِئُح  ـ

 الصُّوَرُة  ُة َر الصُّو
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 (4َتْدِريب )

 التَّاُبوُت   ُت ُبو التَّا

 التَّْأَتاُء   ُء َتا التَّْأ

 التَّاِريُخ   ُخ ِريـــ التَّا

 التِّْلِميُذ   ُذ ِميـــ التِّْلـ

 الثَّْرَوُة   ُة َو الثَّْر

 الثُّْعَباُن   ُن َبا الثُّْعــ

 الثَّْعَلُب   ُب َل الثَّْعــ

 الدِّْرَهُم   ـُم َهــ الدِّْر

 الدَّاِعَيُة  ــُة َيـــ ِعــ الدَّا

 الدَّْرَدَشُة  ــُة َشــ َد الدَّْر
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 (5َتْدِريب )

 الرُّْؤَيُة   ـــُة َيـــ الرُّْؤ

 الرَِّحيُق   ُق ِحيـــ الرَّ

 الرَّْحَمُة   ـــُة ــَمــ الرَّْحــ

 الرِّْحَلُة   ــُة َلــ الرِّْحــ

 الرُّْخَصُة   ــُة َصــ الرُّْخــ

 الزَّْلَزاُل   ُل َزا الزَّْلــ

 الزََّماُن   ُن َما الزَّ

 الزَّْيُتوُن   ُن ُتو الزَّْيــ

 الزََّراَفُة  ــُة َفــ َرا الزَّ

 الذَّْبَذَبُة  ــُة َبــ َذ الذَّْبــ
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 (6َتْدِريب )

 السَُّؤاُل   ُل َؤا السُّــ

 السَِّباُق   ُق َبا السِّــ

 السَِّتاُر   ُر َتا السِّــ

 السََّراُب   ُب َرا السَّــ

 الشََّباُب   ُب َبا الشَّــ

 الشََّتاُت   ُت َتا الشَّــ

 الشَِّراُك   ُك َرا الشِّــ

َْــ  الصَّْفَواُن   ُن َوا الصَّ

 الصُّْنُدوُق   ُق ُدو الصُّْن

َْـ  الضُّْفَدُع   ُع ـَد الضُّ
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 (7َتْدِريب )

 الضَّْيُف    ُف الضَّْيــ

 اللَّْيُث    ُث اللَّْيــ

 الطَّْرُبوُش   ُش ُبو الطَّْر

 الطَّاُووُس   ُس ُوو الطَّا

 اللَِّحاُم   ُم َحا اللِّ

 اللَّْحَظُة   ــُة َظ اللَّْحــ

 اللَِّطيُف   ُف ِطيـــ اللَّ

 اللَّْقَطُة   ــُة َط اللَّْقــ

 اللَِّهيُب   ُب ـِهيــ اللَّ

 اللَُّهوُم   ُم ــُهو اللَّ
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 (8َتْدِريب )

 الشََّبَكُة  ـُة َكـــ َبـــ الشَّـ

 السََّمَكُة  ـُة َكـ ـَمــ السَّـ

 الطَّاِئَرُة  ُة ـَر ِئـــ الطَّا

 السَِّباَحُة  ـُة َحـــ َبا السِّـ

 السَِّياَحُة  ـُة َحـ َيا السِّـ

 النََّظاَفُة  ـــُة َفـــ َظا النَّ

 الصَِّحيَحُة  ـُة َحـ ِحيـ الصَّـ

 التََّراِئُب  ُب ِئــــ ـَرا ــالتَّ

 الطَِّبيَبُة  ـُة َبـــ ِبيـــ الطَّ

 الصَّاِلَحاُت  ُت َحا ِلـ الصَّا

 

 التُّ-التِّ-( الت9ََّتْدِريب )

 التَّْشِريُق التَّْمُر التَّْوَبُة التَّاَلِميُذ التِّْلِميُذ

 التَّْبِذيُر التَّْذِكَرُة التَّْدِريُب التَّْحِريُم التَّْكِويُر

 التَّْيُفوُد التِّْفُل التُّْرَبُة التِّْرَكُة التَّْفِكرُي

 التَّاِلَيُة التَّاِلى التَّاِبُع التَّاِسُع التَّْخَتُة

 التُّوُت التِّنُي التََّكاُثُر التََّعاُوُن التَّاِجُر



 

   31 

 4 -املستوى  والالم القمرية -الالم الشمسية  

 الثُّ-الثِّ-الثَّ( 10َتْدِريب )

 الثَّْوَرُة الثَّْوُر الثَّْوُب الثَّْبُت الثَّْأُر

 الثَّاِنى الثَّْقُب الثَّْعَلُب الثِّْقُل الثَّْلُج

 الثَِّمنُي الثََّواُب الثَّاِفُل الثَّاِمُن الثَّاِلُث

 الثُّاَلَثاُء الثََّقاَفُة الثَِّريُد الثُّْعُلَباُن الثُّْعَباُن

 الثُُّلُث الثََّمَرُة الثََّناُء الثُّوُم الثََّقاَلِن

 الدُّ-الدِّ-( الد11ََّتْدِريب )

 الدِّيُن الدَّاُر الدِّْفُء الدََّرُج الدَّْرُج

 الدَّْوَحُة الدُّْهُن الدُّْنَيا الدَُّعاُء الدَّْمُع

 الدُّْحُروَجُة الدَِّقيُق الدَّْهَماُء الدُُّروُس الدَّْفَتُر

 الذُّ-الذِّ-( الذ12ََّتْدِريب )

 الذِّْبُح الذَّْوُق الذِّْكُر الذََّكُر الذََّهُب

 الذَُّعاُف الذِّْكَرى الذِّْهُن الذَّْنُب الذََّكاُة

 الذَُّباُب الذَّْبَذَبُة الذِّْئُب الذَِّراُع الذَُّرُة

 الرُّ-الرِّ-( الر13ََّتْدِريب )

 الرَّاِئَحُة الرَِّبيُع الرَّاِبُع الرَِّجاُل الرَُّجُل

 الرَّْحَمُن الرَِّغيُف الرَِّحيُم الرَُّسوُل الرَّاِبُح

 الرِّيَشُة الرُُّسُل الرُّوُح الرُّوُم الرُّْعُب
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 الزُّ-الزِّ-( الز14ََّتْدِريب )

 الزُُّهوُر الزَّْهُر الزَُّجاَجاُت الزَُّجاَجُة الزَّْرُع

 الزَِّبيُب الزُّوُر الزُُّمُر الزُّْخُرُف الزَّْهَراُء

 الزَِّميُل الزَِّفرُي الزَّْوَرُق الزُّْحُلوَقُة الزََّواِحُف

 الزَّْوَجُة الزََّواُج الزَّْهِريَُّة الزََّكاُة الزََّماُن

 الزَّْنَجِبيُل الزَّْلَزَلُة الزَِّياَدُة الزَّْيُتوُن الزَّْيُت

 السُّ-السِّ-السَّ( 15َتْدِريب )

 السَّْوُء السََّماُء السَّْجَدُة السَّاِبُع السَّاِدُس

 السَّاِهَرُة السَّاُق السَّاَعُة السَّْبُع السُّْلَطاُن

 السَّاَلُم السَِّميُع السَِّعرُي السَّاِعى السَِّبيُل

 السَُّفَهاُء السُّوُء السِّْجُن السِّْحُر السِّْعُر

 السِّْلِسَلُة السََّعاَدُة السَّاِبَقُة السُُّبوُع السََّراُب

 الشُّ-الشِّ-( الش16ََّتْدِريب )

 الشَّْعُب الشُّْرَفُة الشَّْكُل الشَّْمُع الشَّْىُء

 الشََّبَكُة الشَّْيَطاُن الشََّواِرُع الشََّجَرُة الشَّاِرُع

 الشَِّماُل الشِّْرُك الشَِّتاُء الشَّاِفى الشَّْرُح

 الشَُّرَفاُء الشَُّرَكاُء الشَُّفَعاُء الشَُّعَراُء الشُّوَرى

 الشََّهاَدُة الشََّقاِئُق الشَّْعَواُء الشَّْطُء الشَُّهَداُء
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 الصُّ-الصِّ-( الص17ََّتْدِريب )

 الصَّاِحُب الصَّْدُع الصََّواُب الصَّفُّ الصِّْنُف

 الصَّْيُف الصُّْنُدوُق الصُُّفوُف الصُّوُف الصَّاِعُد

 الصَّاَلُح الصَّاَلُة الصَّْخُر الصََّمُد الصَّْدُر

 الصُُّحُف الصُّْبُح الصُّْلُب الصَّْرُف الصِّْدُق

 الصَّْدَمُة الصََّباُح الصِّْنُو الصُّْنُبوُر الصَّْمُغ

 الضُّ-الضِّ-( الض18ََّتْدِريب )

 الضََّباُب الضَُّحى الضِّْرُس الضَّاَلُل الضَُّروَرُة

 الضَّْنُك الضِّْمُن الضُُّموُر الضَّْوَضاُء الضََّماِئُر

 الضِّْلُع الضَِّفرَيُة الضَّْغُط الضَِّغيَنُة الضَِّعيُف

 الطُّ-الطِّ-( الط19ََّتْدِريب )

 الطُُّرَقاُت الطَِّريُق الطَِّبيَبُة الطِّْفُل الطَّْيُر

 الطَّاِلَبُة الطَّاَلُق الطَّاِرُق الطَّاِئَراُت الطَّاَعاُت

 الطَِّبيُخ الطُّوُر الطَّاِئَفُة الطَّاِغَيُة الطَِّبيَعُة

 الظُّ-الظِّ-( الظ20ََّتْدِريب )

 الظُّْفُر الظُّْهُر
 الظِّلُّ الظَّْبُى

 الظَّاَلُم

 الظَّْلَماُء الظَّاِلُموَن الظَّاِلُم الظُّْلَمُة الظُّْلُم

 الظِّْلُف الظَِّهرَيُة الظُُّروُف الظَّْرُف الظَّاِهُر
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 اللُّ-اللِّ-( الل21ََّتْدِريب )

 اللُّْغُد اللَّْيُل اللَّْيُث اللَّْوُن اللَّْوَلُب اللَّْوُز

 اللَّْحُد اللَّْمُس اللُّْؤُم اللَّْفُظ اللَّْغُو اللَّْهُو

 اللَّْمَسُة اللَّْخَمُة اللِّْحَيُة اللُّْحَمُة اللَّْحَمُة اللَّْحُم

 اللَّْعَنُة اللُّْقَمُة اللُّْمَعُة اللَّْمَحُة اللَّْحُن اللُّْبَسُة

 اللَّْزَقُة اللَّْغُط اللُّْغُز اللَّْوَثُة اللَّْهَفاُن اللَّْهَفُة

 اللَِّعاُن اللَّْوَحُة اللَّْوُح اللَّْحَظُة اللَّْعُن اللُّْعَبُة

 اللََّهُب اللَِّعُب اللُُّحوُم اللََّقُب اللَِّهُم اللَِّواُء

 اللََّذْيِن اللََّتاِن اللََّذاِن اللَُّبُد اللََّبُن اللََّبُد

 اللَِّباُن اللَِّجاُم اللَِّياَقُة اللَِّباُس اللَُّغُة اللََّتْيِن

 اللَِّطيُف اللَُّبوُس اللَِّحاُء اللَِّحاُم اللَُّباُب اللَِّحاُف

 اللُّوُف اللَِّساُن اللَّْباَلُب اللَِّهيُب اللَّْيُموُن اللََّزاُز

 النُّ-النِّ-( الن22ََّتْدِريب )

 النَّْفُس النَّْخُل النَّْصُر النَّْمُل النَّْجُم

 النَّْعَمُة النِّْعَمُة النَّْجَدُة النُّْطُق النِّْمُر

 النَّاِزُل النََّباُت النََّشاُط النَّْمَلُة النِّْقَمُة

 النَّاُر النََّهاُر النََّجاُة النَِّساُء النََّظاَفُة

 النُُّفوُس النُُّجوُم النُّوُر النِّيُل النَّاُس

 النَّاِشَطاُت النَّاِزَعاُت النَُّهى النُُّسُك النُُّذُر
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( 23َتْدِريب )

 ِللََّبِن الََّواِتى االَِّئى االَِّتى الَِّذيَن الَِّتى الَِّذى

 ِللَّْعِن ِللَّْفِظ ِللَّْبِس ِللُّْبِس ِللَّْغِو ِللَّْهِو ِللَِّعِب

ََْرَق ِبْيَن الَكِلَمَتْيِن امُلَتَشاِبَهَتْيِن24َتْدِريب )  ( اْقَرْأ َوالِحِظ اْل

 النَّْعَمُة النِّْعَمُة  الدَّْيُن الدِّيُن

 اْلَعَلُم اْلِعْلُم  الشِّْعُر الشَّْعُر

 اْلَفْقُر اْلَفْأُر  اْلَعاَلُم اْلَعاِلُم

 اأَلْيَماُن اإِليـَماُن  اْلُجُنُب اْلَجْنُب

 اأَلْلُف اأَلِلُف  اأَلُب اأَلبُّ

 اْلَجنَُّة اْلِجنَُّة  اْلِخْطَبُة اْلُخْطَبُة

 (25َتْدِريب )

 ُمَحمٌَّد َخاَتُم الرُُّسِل ُمَحمٌَّد  َرُسوُل  اللَِّه

 اللَُّه  َواِحٌد. اللَُّه َفْوَق اْلَعْرِش .

 َتَعلَّْمُت  اْلِقَراَءَة. اْلُقْرآُن  َكاَلُم  اللَِّه.

 َفَتْحُت اْلَباَب. الصَّاَلُة  ِعَماُد  الدِّيِن.

                     
 .َبَهَها ْصُلَها )اللَِّذى( وِقْس َعَلْيَهاَ َما َشاَبَهَها ، َوَكِلَمُة : ِللََّبِن َأْصُلَها )ِلْلَلَبِن ( وِقْس َعَلْيَها َوَما َشاالِحْظ َأنَّ اللَّاَم ] الَم الـ [  َقْد ُحِذَفْت ِمْن َكِلَماِت َهَذا التَّْدِريِب ،َفَكِلَمُة  :الَِّذى َأ( 2)
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 (26َتْدِريب )

 َنَزَل  اْلَمَطُر . َقَرْأُت  الدَّْرَس.

 َلَمَع  اْلَبْرُق. َصاَح  الدِّيُك.

 َأَكْلُت اْلِعَنَب. َغرََّد  الطَّْيُر.

 َطَلَع  اْلَفْجُر. الصُّْبُح.َظَهَر  

 َشَمْمُت  اْلَوْرَد. َأَكْلُت  التُّفَّاَحَة.

 الطَُّهوُر  َشْطُر  اإِليـَماِن الدِّيُن اْلُمَعاَمَلُة.
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 َتْدِريَباٌت َعَلى التَّْنِويِن
( َوِمْن َأْلُتْنَطُق َوال ُتْكَتُب ، َوَهِذِه النُّوُن َتْلَحُق آِخَر االْسِم اْلُمَجرَِّد ِمْن )َأْصُلُه ُنوٌن َساِكَنٌة التَّْنِويُن : 

ًَا ، اإِلَضاَفِة) ََاِرُقُه ِكَتاَبًة َوَوْق ًَْظا َوُت ُِ ذِلَك:( َل  َوَهاَك َجْدَواًل ُيَوضِِّ

 اْلَكِلَمُة
 َأْصُلَها

َِيَُّةَ ُنْطِقَها  َوَكْي
 اْلَكِلَمُة 

 َأْصُلَها

َِيَُّةَ ُنْطِقَها  َوَكْي

 ُمْجَتِهَدْن ُمْجَتِهًدا  َسْعَدْن َسْعًدا

 ُمْجَتِهِدْن ُمْجَتِهٍد  َسْعِدْن َسْعٍد

 ُمْجَتِهُدْن ُمْجَتِهٌد  َسْعُدْن َسْعٌد

 ُشَجاَعْن ُشَجاًعا  َخاِلَدْن َخاِلًدا

 ُشَجاِعْن ُشَجاٍع  َخاِلِدْن َخاِلٍد

 ُشَجاُعْن ُشَجاٌع  َخاِلُدْن َخاِلٌد

 ُن َأْنَواٌع ُيَبيُِّنَها اْلَجْدَوُل التَّاِلى:َواَعَلْم :  َأنَّ االْسَم الَِّذى َيْلَحُقُه التَّْنِويُن ُيَسمَّى )اْلَمْصُروَف(االْسُم الَِّذى َيْلَحُق آِخَرُه التَّْنِوي

 الرَّْفِعِفى َحاَلِة  َحاَلِة اجَلرِِّفى  ِفى َحاَلِة النَّْصِب  ِمَثاٌل َأْنَواُعُه

ُِ اآلِخِر  َحْرٌف َحْرٍف َحْرًفا  َحْرف َصِحي

ٍِ  ِشْبُه َصِحي
 َدْلو

 َبْغى

 َدْلًوا 

 َبْغًيا

 َدْلٍو

 َبْغٍى

 َدْلٌو

 َبْغٌى

 َقاٍض َقاٍض َقاِضًيا  َقاِضى َمْنُقوٌص

 َفًتى َفًتى َفًتى  َفَتى َمْقُصوٌر

 ُيالَحُظ َأنَّ:
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 َتْدِريَباٌت َتْمِهيِديٌَّة
 التَّْنِويُن ِبالَفْتِح( 1َتْدِريب )

  ًثا ًتا ًبا ًءا

  ًخا ًحا ًجا 

 ًزا ًرا ًذا ًدا 

 ًضا ًصا ًشا ًسا 

 ًغا ًعا ًظا ًطا 

 ـاًل-ًلا ًكا ًقا ًفا 

 ًيا ًوا هـًا ًنا ًما
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 ( التَّْنِويُن ِبالَكْسِر2َتْدِريب )

  ٍث ٍت ٍب ٍء

  ٍخ ٍح ٍج 

 ٍز ٍر ٍذ ٍد 

 ٍض ٍص ٍش ٍس 

 ٍغ ٍع ٍظ ٍط 

 ٍل ٍك ٍق ٍف 

 ٍى ٍو هـٍ ٍن ٍم
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 ( التَّْنِويُن ِبالضَّم3َِّتْدِريب )

  ٌث ٌت ٌب ٌء

  ٌخ ٌح ٌج 

 ٌز ٌر ٌذ ٌد 

 ٌض ٌص ٌش ٌس 

 ٌغ ٌع ٌظ ٌط 

 ٌل ٌك ٌق ٌف 

 ٌى ٌو هـٌ ٌن ٌم



 

   41 

 4 -املستوى  والالم القمرية -الالم الشمسية  

 (3)( 4َتْدِريب )

 ٌر ٍر ًرا  ٌء ٍء ًءا  

 ٌز ٍز ًزا  ٌب ٍب ًبا

 ٌس ٍس ًسا  ٌت ٍت ًتا

 ٌش ٍش ًشا  ٌث ٍث ًثا

 ٌص ٍص ًصا  ٌج ٍج ًجا

 ٌض ٍض ًضا  ٌح ٍح ًحا

 ٌط ٍط ًطا  ٌخ ٍخ ًخا

 ٌظ ٍظ ًظا  ٌد ٍد ًدا

 ٌع ٍع ًعا  ٌذ ٍذ ًذا
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 (5َتْدِريب )

 ٌم ٍم ًما  ٌغ ٍغ ًغا

 ٌن ٍن ًنا  ٌف ٍف ًفا

 ـٌه ـٍه ًها  ٌق ٍق ًقا

 ٌو ٍو ًوا  ٌك ٍك ًكا

 ٌى ٍى ًيا  ٌل ٍل ـاًل-اًل

 (6َتْدِريب )

 ِعْلًما  ًما ِعْلـ  َبْيًتا  ًتا َبْيـ

 َحْرٍف  ٍف َحْر  َيْوٍم  ٍم َيْو

 َقْلٌب  ٌب َقْلـ  َدْرٌس  ٌس َدْر

 َأْهاًل  ـاًل َأْهـ  َخْيًرا  ًرا َخْيـ
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 (7َتْدِريب )

 ٌج َتا
.

. 
 ٌر َتْمـ .. َتاٌج

.

. 
 َتْمٌر

 َفْأٌر  ٌر َفْأ  َكْلٌب  ٌب َكْل

 َنْخٍل  ـٍل َنْخــ  ُجْبٍن  ٍن ُجْب

 ِجْسٍم  ـٍم ِجْســ  َرْأٍس  ٍس َرْأ

 َشْعًبا  ًبا َشْعـ  َشْيًخا  ًخا َشْيــ

 َحْرًبا  ًبا َحْر  َشْمًعا  ـًعا َشْمـ

 ُخْبٌز  ٌز ُخْبـ  ِفْعٌل  ٌل ِفْعـ

 َذْنٌب  ٌب َذْنــ  َدْمٌع  ـٌع َدْمــ

 َسْهاًل  ـاًل َسْهــ  َصْمًغا  ـًغا َصْمـ

 َشْمًسا  ًسا َشْمـ  َسْهًوا  ـًوا َسْهـ

 َفْوٍج  ٍج َفْو  َعْرٍش  ٍش َعْر
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 (8َتْدِريب )

 َصاِلًحا  ًحا ِلـ َصا

 ُحْجَرٍة  ٍة ـــَر ُحْجـ

 َزْهَرٌة  ٌة ــَر َزْهـــ

 ُشَعْيًبا  ًبا ـَعْيـ ُشـ

 َأِمرٍي  ٍر ِميـ َأ

 َطِبيٌب  ٌب ِبيـــ َط

 َمْسِجًدا  ًدا ِجـ َمْسـ

 َأَسٍد  ٍد َسـ َأ

 ُسُروٌر  ٌر ـُرو ُســـ

 َكِثرًيا  ـًرا ِثيـــ َكـ
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 (9َتْدِريب )

 َعاِئًدا  ًدا ِئــ َعا

 ُمِفيًدا  ًدا ِفيــ ُمــ

 َعُجوًزا  زًَا ـُجو َعـ

 َقِليٌل  ٌل ِليــ َقـ

 َكِثرٌي  ٌر ِثيــ َكــ

 َصِغرٌي  ٌر ـِغيــ َصــ

 ِإْنَساٍن  ٍن َسا ِإْن

 ِإْبِريٍق  ـٍق ِريــ ِإْبـــ

 ِتْمَساٍح  ٍح َسا ِتْمـ

 ُثْعَباٍن  ٍن ـَبا ُثْعــ
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 ( اْقَرَأ َوالِحِظ اْلَحْرَف اْلُمَنوََّن:10َتْدِريب )

 ُمْبَتَدٌأ ُمْبَتَدٍإ ُمْبَتَدًأ  َحْرٌف َحْرٍف َحْرًفا

 َخَطٌأ َخَطٍإ َخَطًأ  َبْيٌت َبْيٍت َبْيًتا

 َتـاٌء َتـاٍء َتـاًء  َرُجٌل َرُجٍل َرُجاًل

 َماٌء َماٍء َماًء  َعْبٌد َعْبٍد َعْبًدا

 ِإْماَلٌء ِإْماَلٍء ِإْماَلًء  َخْيٌر َخْيٍر َخْيًرا

 َرْحَمٌة َرْحَمٍة َرْحَمًة  َدْرٌس َدْرٍس َدْرًسا

 َوْرَدٌة َوْرَدٍة َوْرَدًة  َنْحٌو َنْحٍو َنْحًوا

 ِقَراَءٌة ِقَراَءٍة ِقَراَءًة  ِعْلٌم ِعْلٍم ِعْلًما

 ِكَتاَبٌة ِكَتاَبٍة ِكَتاَبًة  َسْمٌع َسْمٍع َسْمًعا
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ِِ ََْت  َتْدِريَباٌت َعَلى التَّْنِويِن بال

 (1َتْدِريب )

 َصاِلًحا َبْكًرا َخاِلًدا َزْيًدا ُمَحمًَّدا

 َسْعًدا ُلـوًطا ُهـوًدا ُشَعْيًبا ُنـوًحا

 ِكَتاًبا َبْيًتا َمْسِجًدا َوَلًدا َخْيًرا

 (2َتْدِريب )

 َقْدًحا َضْبًحا َطْيًرا َأَحًدا ُكُفًوا

 َعْيًنا ُيْسًرا َجْمًعا َنْقًعا ُصْبًحا

 ِذْكًرا ُعْذًرا َنْشًرا َعْصًفا ُعْرًفا

 َيْوًما ُصُحًفا َطَبًقا َكْدًحا ُنْذًرا

 َقْواًل َلْياًل َناًرا ُلَبًدا َأَبًدا

 (3َتْدِريب )

 َثِقياًل َسِعرًيا َيِسرًيا َسِبياًل َطِوياًل

 َعِزيًزا َكِريـًما َحِكيًما َعِليًما َبِصرًيا

 َظِهرًيا َعِسرًيا َأِلـيًما َشِديًدا َيِتيًما

 ِلَساًنا ُفَراًتا ِسَراًجا ِحَساًبا َعَذاًبا
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 (4َتْدِريب )

 َناِفًعا ُفْسَتاًنا ُبْسَتاًنا ِعَقاًبا ِصَياًما

 ِلَباًسا ِكَفاًتا َحِديًثا َقِريًبا َبِعيًدا

 َأْبَواًبا َأْمَواًتا َسَحاًبا َفَساًدا َأْنَهاًرا

 َأْزَواًجا ُشُيوًخا َكُفوًرا ِمْرَصاًدا َأْوَتاًدا

 َمْحُظوًرا ُفُرًطا ُمْشَتِبًها ِضَعاًفا َمْذُءوًما

 (5َتْدِريب )

 َمْرًءا َدْرًءا ِبْدًءا ِرْدًءا ُجْزًءا

 ُلْؤُلًؤا ُهُدوًءا ُسوًءا َضْوًءا َنـْوًءا

 (6َتْدِريب )

 َشْيًئا ُبْطًئا ِمْلًئا َنْشًئا ِعْبًئا ِدْفًئا

 َمِليًئا َبِذيًئا َدِنيًئا َبِطيًئا َمِريًئا َهِنيًئا
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 4(7َتْدِريب )

 َمْوَبـًأ َمْوَضـًأ َمْنَسـًأ َمْنَشـًأ

 اْمـَرًأ َخَطـًأ َمْرَفـًأ َمْلَجـًأ

 (8َتْدِريب )

 َوَفاًء ِبَنـاًء َذَكـاًء َمـاًء َمَسـاًء

 َهَواًء َحَياًء ِفـَداًء َصَفـاًء َسَمـاًء

 َفـاًء َثـاًء َتـاًء ِفَنـاًء َدَواًء

 َأْعَداًء َجَزاًء َهَباًء ِنَساًء َهاًء

 (9َتْدِريب )

 ُسوَرًة َقْرَيًة ِبَطاَقًة ِتْرَكًة َرْحَمًة

 ِفْتَنًة َتْبِصَرًة َمْغِفَرًة َصَدَقًة َكِلَمًة

 َوْرَدًة ِنْعَمًة َلْحَظًة ِمْهَنًة ُمْهَلًة

 َخاِوَيًة َتْذِكَرًة ِفْرَقًة ءََاَيًة ِحَجاَرًة

                     
ُل ]ُمَحمًَّدا ، َرُجًلا[، َوُتْمَنُع َأِلُف َتْنويِن النَّْصِب ِفى ( اْعَلْم َأنَّ َأِلَف َتْنِويِن النَّْصِب َأِلٌف َزاِئَدٌة ] ًا [ ُيْؤَتى ِبَها َبْعَد آِخر َحْرٍف ِمْن ُحُروِف االْسِم ِمْث4)

 اْلَحاالِت التَّاِلَيِة: 

 َسَماًء . –االْسِم امُلْنَتِهى ِبـ ] اء [   ِمْثُل : َماًء ( 2)     َمْبَدًأ . –( االْسِم امُلْنَتِهى ِبـ ]  أ  [   ِمْثُل : َخَطًأ 1) 

ًََة   –( االْسِم امُلْنَتِهى ِبـ ] ـة 3)  َمْدَرَسًة . –ة  [  ِمْثُل : َواِق

 ِربًا . –َعصًا  –ُقرًى  –ى [   ِمْثُل : ُهدًى   –( االْسِم امُلْنَتِهى ِبـ ] ا 4)
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 (10َتْدِريب )

 َغْزًوا َصْفًوا َنْحًوا َلْغًوا َلْهًوا

 َبْغًيا َمْذًيا َوْدًيا َهْدًيا َظْبًيا

 َنْهًيا َمْهًيا َغْرًوا َرْأًيا َجْرًوا

 (11َتْدِريب )

 َناِجًيا َعاِلًيا ُموِصًيا َتَراِضًيا َباِغًيا

 َواِلًيا َواِقًيا َأْيِدًيا َهاِدًيا آِتًيا

 َواِدًيا َزاِنًيا َقاِضًيا ُمْفَتِرًيا َباِقًيا

 َداِعًيا َراِقًيا َفاِنًيا ُمْعَتِدًيا َكاِفًيا

 ُمَلاِقًيا َعاِرًيا َراِعًيا َماِضًيا ُمْهَتِدًيا

 َخاِلًيا َواِفًيا ُمَحاِمًيا َثاِنًيا َعاِصًيا

 (12َتْدِريب )

 ُقًرى ُهًدى َمْوًلى ُسًدى ُطًوى

 َهًوى َمْعًنى َعًمى َفًتى ُضًحى

 َنًدى ُرًقى َثًرى ُدًمى ِغًنى



 

   51 

 4 -املستوى  والالم القمرية -الالم الشمسية  

 (13َتْدِريب )

 َعًصا ِرًبا ِرًضا ِرًشا َشًقا

 ُمْلًغى ُمْعًطى ُمْصَطًفى َجًوى َأًذى

 ُمَعاًفى ُمْسَتْثًنى ُمْسَتْدًعى ُمَسمًّى ُمْقَتًفى

 َمْمًشى َمْرًمى َمْلًهى َمْسًعى َمْبًنى

     

     

 َتْدِريَباٌت َعَلى التَّْنِويِن بالَكْسِر

 (1َتْدِريب )

 َصاِلٍح َبْكٍر َخاِلٍد َزْيٍد ُمَحمٍَّد

 َسْعٍد ُلـوٍط ُهـوٍد ُشَعْيٍب ُنـوٍح

 ِكَتاٍب َبْيٍت َمْسِجٍد َوَلٍد َخْيٍر

 (2َتْدِريب )

 ُقَرْيٍش َمَسٍد َلَهٍب َحاِسٍد َغاِسٍق

 َكَعْصٍف َسِعيٍد َعَمٍد ُخْسٍر ُجوٍع

 َعَلٍق َأْمٍر َشْهٍر َعْدٍن َمْأُكوٍل

 َكَبٍد َواِلٍد َنْفٍس َمْمُنوٍن َتْقِويٍم



 

   52 

 4 -املستوى  والالم القمرية -الالم الشمسية  

 (3َتْدِريب )

 َعَذاٍب ِبَعاٍد ِحْجٍر َعْشٍر َذَهٍب

 َشاِهٍد َداِفٍق ِبُمَصْيِطٍر َضِريٍع َعْيٍن

 َيْوٍم َأِليٍم َطَبٍق َمْحُفوٍظ َلْوٍح

 َرِحيٍق َنِعيٍم َأِثيٍم ُمْعَتٍد َعِظيٍم

 (4َتْدِريب )

 َدْرٍء ِبْدٍء ُهُدوٍء ُسوٍء ِرْدٍء ُجْزٍء

 ِعْبٍء ِدْفٍء ُلْؤُلٍؤ َضْوٍء َنـْوٍء َمْرٍء

 َشْيٍء َفْيٍء ُكْفٍء ُبْطٍء َنْشٍء ِمْلٍء

 َمِليٍء َبِذيٍء َدِنيٍء َبِطيٍء َمِريٍء َهِنيٍء

 (5َتْدِريب )

 َمْوَبـٍإ َمْوَضـٍإ َمْنَسـٍإ َمْنَشـٍإ

 اْمـِرٍئ َخَطـٍإ َمْرَفـٍإ َمْلَجـٍإ
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 (6َتْدِريب )

 َوَفاٍء ِبَنـاٍء َذَكـاٍء َمـاٍء َمَسـاٍء

 َهَواٍء َحَياٍء ِفـَداٍء َصَفـاٍء َسَمـاٍء

 َفـاٍء َثـاٍء َتـاٍء ِفَنـاٍء َدَواٍء

 َأْعَداٍء َجَزاٍء َهَباٍء ِنَساٍء َياٍء

 (7َتْدِريب )

 ُسوَرٍة َقْرَيٍة َبَقَرٍة َوَرَقٍة َرْحَمٍة

 ِفْتَنٍة َتْبِصَرٍة َمْغِفَرٍة َصَدَقٍة َكِلَمٍة

 (8َتْدِريب )

 َتْذِكَرٍة َوْرَدٍة ِنْعَمٍة ءََاَيٍة ِحَجاَرٍة

 َرَقَبٍة َنْعَمٍة َخاِطَئٍة َكاِذَبٍة َناِصَيٍة

 َحَلَقٍة َخاِوَيٍة َراِضَيٍة ُلَمَزٍة ُهَمَزٍة

 (9َتْدِريب )

 َمْسَغَبٍة ُرُسٍل َقْوٍم َسَعٍة َبْعٍض

 ُمْؤِمَناٍت َمْقَرَبٍة َقاِنَتاٍت ُمْسِلَماٍت َعاِبَداٍت
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 (10َتْدِريب )

 َغْزٍو َصْفٍو َنْحٍو َلْغٍو َلْهٍو

 َبْغٍي َمْذٍي َوْدٍي َهْدٍي َظْبٍي

 َنْهٍي َمْهٍي َغْرٍو َرْأٍي َجْرٍو

(11َتْدِريب )

 َغَواٍش ُموٍص َتَراٍض آٍت َحاٍم َعاٍد َباٍغ

 َواٍد َواٍل َواٍق َهاٍد َناٍج َلَعاٍل َأْيٍد

 (12َتْدِريب )

 َجاٍز َزاٍن َقاٍض ُمْفَتٍر َباٍق

 َخاٍل ُمْعَتٍد َكاٍف َراٍق ُمَلاٍق

 ُمْهَتٍد َداٍن َءاٍن َهاٍر َفاٍن

 َعاٍر َراٍع َماٍض َلَياٍل َداٍع

 َواٍف ُمَحاٍم َثاٍن َعاٍص ُمَتَعدٍّ

   َواٍن َتاٍل 

                     

 ِفى َحاَلِة النَّْصِب ِفى َحاَلِة اْلَجرِّ ِفى َحاَلِة الرَّفِع الَكِلَمُة

 َقاِضى

 َراِعى

 َواِدى

 َقاٍض

 َراٍع

 َواٍد

 َقاٍض

 َراٍع

 َواٍد

 َقاِضًيا

 َراِعًيا

 َواِدًيا
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 (13َتْدِريب )

 ُلْغٍز َفْرٍض َصْيٍد َشْعٍب َشْرٍط

 َفْقٍر َخْيٍل ِفْرٍق َفْرٍش َغْرٍس

 َنَباٍت َدَجاٍج َكْهٍف َقْمٍح َضْلٍع

 

 َتْدِريَباٌت َعَلى التَّْنِويِن بالضَّمِّ

 (1َتْدِريب )

 ُكُتٌب َناٌر َوْيٌل َحْبٌل َأَحٌد

 َعْيٌن ِحْمٌل َأْجٌر َعَلٌم َخْيٌر

 َحاِفٌظ ُسُرٌر َطَعاٌم ُوُجوٌه َقَسٌم

 ُشُهوٌد ُقُعوٌد َفْصٌل َقَلٌم َأْكَواٌب

 َحِديٌث ُقْرآٌن ُمِحيٌط َشِهيٌد َباٌب

 (2َتْدِريب )

 َلَواِقٌع َلَقاِدٌر َلَشِهيٌد َلَشِديٌد َلَكُنوٌد

 َعِسرٌي َيْوٌم َلَخِبرٌي َلَصاِدٌق َلُقْرآٌن

 ُمِبنٌي َنِذيٌر َنَفٌر َأَقِريٌب َمَرٌض
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 (3َتْدِريب )

 ِبْدٌء ُهُدوٌء ُسوٌء ِرْدٌء ُجْزٌء

 ُلْؤُلٌؤ َضْوٌء َنـْوٌء َمْرٌء َدْرٌء

 (4َتْدِريب )

 ُبْطٌء ِمْلٌء َنْشٌء ِعْبٌء ِدْفٌء

 َمِريٌء َهِنيٌء َشْيٌء َفْيٌء ُكْفٌء

 َوِضيٌء َمِليٌء َبِذيٌء َدِنيٌء َبِطيٌء

 (5َتْدِريب )

 َمْوَبـٌأ َمْوَضـٌأ َمْنَسـٌأ َمْنَشـٌأ

 اْمـُرٌؤ َخَطـٌأ َمْرَفـٌأ َمْلَجـٌأ

 (6َتْدِريب )

 َوَفاٌء ِبَنـاٌء َذَكـاٌء َمـاٌء َمَسـاٌء

 َهَواٌء َحَياٌء ِفـَداٌء َصَفـاٌء َسَمـاٌء

 َفـاٌء َثـاٌء َتـاٌء ِفَنـاٌء َدَواٌء

 َأْعَداٌء َجَزاٌء َهَباٌء ِنَساٌء راٌء
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 (7َتْدِريب )

 ُسوَرٌة َقْرَيٌة َصَدَقٌة َكِلَمٌة َرْحَمٌة

 ءََاَيٌة ِحَجاَرٌة ِفْتَنٌة َتْبِصَرٌة َمْغِفَرٌة

 (8َتْدِريب )

 َحَياٌة َخاِوَيٌة َتْذِكَرٌة َوْرَدٌة ِنْعَمٌة

 َعاِمَلٌة َخاِشَعٌة َحاِمَيٌة َهاِوَيٌة ُمْؤَصَدٌة

 َمْوُضوَعٌة َمْرُفوَعٌة َجاِرَيٌة َناِعَمٌة َناِصَبٌة

 َمْصُفوَفٌة َتْذِكَرٌة َبْلَدٌة َمْبُثوَثٌة َناِضَرٌة

 ُمْسَتْنِفَرٌة َنْعَجٌة َفاِقَرٌة َباِسَرٌة َناِظَرٌة

 (9َتْدِريب )

 َغْزٌو َصْفٌو َنْحٌو َلْغٌو َلْهٌو

 َبْغٌي َمْذٌي َوْدٌي َهْدٌي َظْبٌي

 َنْهٌي َمْهٌي َغْرٌو َرْأٌي َجْرٌو
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ََْرَق ِبْيَن  (10َتْدِريب )  : الَكِلَمَتْيِن امُلَتَشاِبَهَتْيِناْقَرْأ َوالِحِظ اْل

 َعَلٌم ِعْلٌم ...... ِكَسًفا ِكْسًفا

 َسَنٌة ِسَنٌة  َذَهٌب َذَهَب

 َمَلٌك َمِلٌك  َأِلٌف َأْلٌف

 َداٌر َداَر  َعاَلٌم َعاِلٌم

 (11َتْدِريب )

 َوَجاَء َخاِلٌد. َوَسلَّْمُت َعَلى ُمَحمٍَّد. َرَأْيُت َزْيًدا.

 َوَحِفْظُت َلْوًحا. َوَقَرْأُت ِوْرًدا. َفْرًضا.َصلَّْيُت 

 َوُنوٌر َأِكيٌد. َوَطِريٌق َسِديٌد. اْلُقْرآُن ِعْلٌم ُمِفيٌد.

 ِإنَّ َزْيًدا ُمْجَتِهٌد. َوَخْيٌر َكِثرٌي. َوَكالٌم َفِريٌد.

 َقَرْأُت ِكَتاًبا َمَرْرُت ِبَزْيٍد َوَخاِلٍد. ِإنَّ َخالًدا َكِريٌم.

 (12) َتْدِريب

 َنَظْرُت ِإَلى ِكَتاٍب ُمِفيٍد. َقَرْأُت ِكَتاًبا ُمِفيًدا.

 َرَأْيُت َرُجًلا ُشَجاًعا. َهَذا ِكَتاٌب ُمِفيٌد.

 َهَذا َرُجٌل ُشَجاٌع. َمَرْرُت ِبَرُجٍل ُشَجاٍع.

 َمَرْرُت ِبَبْيٍت ُمْرَتِفٍع. َرَأْيُت َبْيًتا ُمْرَتِفًعا.

 َرَأْيُت َشَجَرًة َكِبريًة. َهَذا ِبْيٌت ُمْرَتِفٌع.

 َهِذِه َشَجَرٌة َكِبرَيٌة. َمَرْرُت ِبَشَجَرٍة َكِبرَيٍة

 َواحَلْمُد ِللَِّه َربِّ الَعاَلِمنَي

ََْراِوى  2010ِمْن يونيه  21اْلُمَواِفُق      1431ِمْن رجب  9فى         دمياط -   ُمَحمَّد َعِلى اْلَك
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 َبْيَن َيَدْيك َأيَُّها الَقاِرُئ اْلَعِزيُزَهِذِه اْلَقَواِعُد الَِّتى 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 


